Action Plan ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2561) ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข
PP&P Excellence แผนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย
ปี 2561

ระยะดำเนินกำร
เป้ำหมำย (Goal) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัด (KPI)

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย

จากการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัยทัว่ ประเทศเดือนกรกฎาคม ในเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน พบว่า ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๙ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๘๗.๑ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ
ข้อมูลสถำนกำรณ์ ๒๒.๙ และปี ๒๕๖๐ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๙๔.๙ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๑.๕ (ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) พร้อมทัง้ ดาเนินการขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เยีย่ ม
ปัจจุบนั /baseline เสริมพลัง ๔ ภาค สื่อสารความรู้ สร้างกระแสและความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเห็นถึงความสาคัญในการคัดกรอง
P: Partnership
- กระทรวงสาธารณสุข
(สานักงานปลัดฯ) / พม./
มหาดไทย/แรงงาน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ /เอกชน)
- ประชาชน
- องค์กรอิสระ

มำตรกำร (PIRAB)

I: Investment
- สร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้าน
พัฒนาการเด็ก (CPM)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
เด็กปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
- พัฒนาครอบครัวคุณภาพตามบริบท
ของส่วนภูมิภาค
- ทบทวนหลักฐานทางวิชาการ /จัดทา
ร่างแนวทางการคัดเลื่อกพืน้ ที่
- ลงพืน้ ทีศ่ ึกษา สารวจการจัดการ
สภาพแวดล้อมและการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย (ก่อน-หลัง)
- ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP ,
สปสช., WHO , สสส.) เพือ่ พัฒนา
รูปแบบครอบครัวคุณภาพ การผลักดัน
กฎหมาย milkCode , การปรับ
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วย
บริการ , การพัฒนาเด็กปฐมวัย)
- จัดทาสื่อช่องทางสื่อสารทีเ่ ข้าถึงง่าย
สาหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก เช่น รูปแบบ
Application

R: Regulation & Law
- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ
MCH Board กากับ ติดตามการดาเนินงาน และ
จัดบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการ
ดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ประชุมคณะทางานระดับเขต,
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่
การขับเคลื่อน พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่
แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก
- เยีย่ มเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

A: Advocate
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรู้ในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- E-booK /Application DSPM สาหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง
- สื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
อายุต่ากว่า 3 ปี
- ผลิตชุดความรู้ สื่อสาหรับพ่อแม่เพือ่ สร้างความ
ตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก
- ผลิตชุดความรู้ สื่อสาหรับบุคลากรสาธารณสุขเพือ่
ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการดูแลเด็ก
- จัดทาและเผยแพร่คู่มือรูปแบบ/พืน้ ทีส่ ่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย

B: Building Capacity
- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขทีใ่ ห้บริการ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต(ในWCC/ศูนย์
เด็กเล็ก/อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย
- พัฒนาภาคีเครือข่ายการดาเนินงานด้าน
พัฒนาการเด็ก (CPM)

Action Plan ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561) ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข
PP&P Excellence แผนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย
เป้ำหมำย (Goal)
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ข้อมูล
สถำนกำรณ์
ปัจจุบนั /
baseline
ระยะดำเนินกำร
มำตรกำร
P: Partnership

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย
จากการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัยทัว่ ประเทศเดือนกรกฎาคม ในเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน พบว่า ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๙ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๘๗.๑ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๒.๙ และปี ๒๕๖๐
ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๙๔.๙ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๑.๕ (ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) พร้อมทัง้ ดาเนินการขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เยีย่ มเสริมพลัง ๔ ภาค สื่อสารความรู้ สร้างกระแส
และความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเห็นถึงความสาคัญในการคัดกรอง ส่งเสริม ค้นหา ติดตาม ดูแลเด็กทัง้ เด็กปกติ และเด็กกลุ่มเสี่ยงทีม่ ีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รบั การดูแลแบบครบวงจร
2560
2561
2562
2563
2564
- กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดฯ) /
พม./มหาดไทย/แรงงาน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ /เอกชน)
- ประชาชน
- องค์กรอิสระ

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง (
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
-ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,
WHO , สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ
ขับเคลื่อนกฎหมาย milk Code , การปรับ
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ , การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง ( กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย)
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO
, สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ ขับเคลื่อน
กฎหมาย milk Code , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กของหน่วยบริการ , การพัฒนาเด็กปฐมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง (
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,
WHO , สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ
ขับเคลื่อนกฎหมาย milk Code , การปรับ
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ , การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง (
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD
,WHO , สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัว
คุณภาพ ขับเคลื่อนกฎหมาย milk Code , การ
ปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ
, การพัฒนาเด็กปฐมวัย

I: Investment

- สร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้าน
พัฒนาการเด็ก (CPM)
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเด็ก
ปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
- พัฒนาครอบครัวคุณภาพตามบริบทของ
ส่วนภูมิภาค
- ทบทวนหลักฐานทางวิชาการ /จัดทาร่าง
แนวทางการคัดเลื่อกพืน้ ที่
- ลงพืน้ ทีศ่ ึกษา สารวจการจัดการ
สภาพแวดล้อมและการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย (ก่อน-หลัง)
- ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช.,
WHO , สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบ
ครอบครัวคุณภาพ การผลักดันกฎหมาย
milkCode , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กของหน่วยบริการ , การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย)
- จัดทาสื่อช่องทางสื่อสารทีเ่ ข้าถึงง่าย
สาหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก เช่น รูปแบบ
Application

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเด็กปฐมวัยใน
ระดับพืน้ ที่
- ทบทวนสถานการณ์ ค้นหา รูปแบบครอบครัว
คุณภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามบริบทของ
พืน้ ที่
- ผลักดันให้งานพัฒนาการเด็กเป็นงานประจาของ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น ลานเล่น
เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวติ
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้เกิดการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ผลิตสื่อเพือ่ สื่อสังคมสร้างความรอบรู้ในการดูแลเด็ก
ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกให้สมวัยง่ายนิดเดียว"
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของ
มารดาและเด็กปฐมวัย
- พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพโดยให้พ่อแม่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
บริบทของพืน้ ที่
- ผลักดันให้เกิดการเพิม่ อัตรากาลังบุคลากรทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก และเพิม่ ค่าตอบแทนให้เหมาะสม
- พัฒนาฐานข้อมูลการดาเนินงานตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น ลาน
เล่น เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวติ
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้เกิด
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ผลิตสื่อเพือ่ สื่อสังคมสร้างความรอบรู้ในการดูแล
เด็ก ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกให้สมวัยง่ายนิด
เดียว"
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของ
มารดาและเด็กปฐมวัย
- สร้างต้นแบบครอบครัวคุณภาพโดยให้พ่อแม่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามบริบทของพืน้ ที่ ผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
- ผลักดันให้เกิดการเพิม่ อัตรากาลังบุคลากรทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก และเพิม่ ค่าตอบแทนให้
เหมาะสม
- พัฒนาฐานข้อมูลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น
ลานเล่น เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวติ
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้
เกิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ผลิตสื่อเพือ่ สื่อสังคมสร้างความรอบรู้ในการดูแล
เด็ก ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกให้สมวัยง่าย
นิดเดียว"
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยง
ของมารดาและเด็กปฐมวัย
- สร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย 4.0 สู่วยั
เรียนทีม่ ีคุณภาพ
- ผลักดันให้เกิดการเพิม่ อัตรากาลังบุคลากรทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก และเพิม่
ค่าตอบแทนให้เหมาะสม
- พัฒนาระบบข้อมูล "สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย"
แบบบูรณาการ กับหน่วยงานเกีย่ วข้องให้เป็นระบบ
เดียวกัน

ระยะดำเนินกำร
2560
2561
- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการR: Regulation - ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/
กรรมการ-อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH
& Law

A: Advocate

2562

2563

2564

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ-อนุกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH Board กากับ
จังหวัด และ MCH Board กากับ ติดตามการ
Board กากับ ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้
ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการ
ดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึง
มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
เท่าเทียม
บริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการ
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการ
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ ดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
ดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
ในการดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิง
สาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
การตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
นโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2560 /ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพ
พัฒนาการเด็ก (ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิง
(ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเสริม
แห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
ทักษะความรู้ )
(ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิง
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย - ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
นมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การ
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการ - ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การ ขับเคลื่อน พรบ.Milk Code
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ขับเคลื่อน พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและ
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางาน -รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ สัปดาห์นมแม่โลก
เพือ่ การขับเคลื่อน พรบ.Milk Code
และสัปดาห์นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวัน - เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง
แม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
แนวทาง

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH
Board กากับ ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้
มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการ
ดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก (ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การ
ขับเคลื่อน พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่
แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH
Board กากับ ติดตามการดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้
มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการ
ดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก (ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การ
ขับเคลื่อน พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่
แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรูใ้ นการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- E-booK /Application DSPM สาหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง
- สื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนา
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
- ผลิตชุดความรู้ สื่อสาหรับพ่อแม่เพือ่ สร้างความ
ตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก
- ผลิตชุดความรู้ สื่อสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
เพือ่ ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการดูแลเด็ก
- จัดทาและเผยแพร่คู่มือรูปแบบ/พืน้ ที่ส่งเสริม
การมีกจิ กรรมทางกายของเด็กปฐมวัย

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรูใ้ นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- พัฒนาต้นแบบ (trianning center) โดยใช้หลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ให้เป็นรูปแบบที่
สามารถนาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาเด็กต่ากว่า 3 ปี ทั่วประเทศ
- สร้างต้นแบบครอบครัวคุณภาพในชุมชนผ่านการมีส่วน
ร่วม 4 กระทรวง
- สื่อสาธารณะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง หมอ พ่อแม่
ครู ผู้ดูแลเด็ก
- สร้างค่านิยมในการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
"เลี้ยงลูกให้สมวัยง่ายนิดเดียว"

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรูใ้ นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- พัฒนาต้นแบบ (trianning center) โดยใช้หลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ให้เป็นรูปแบบที่
สามารถนาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาเด็กต่ากว่า 3 ปี ทั่วประเทศ
- สร้างต้นแบบครอบครัวคุณภาพในชุมชนผ่านการมีส่วน
ร่วม 4 กระทรวง
- สร้างค่านิยมในการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
"เลี้ยงลูกให้สมวัยง่ายนิดเดียว"

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรูใ้ นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- E-booK /Application DSPM สาหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
- สื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่า
กว่า 3 ปี
- ผลิตชุดความรู้ ประเด็น Key messagesสื่อสาหรับพ่อแม่
เพือ่ สร้างความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก
- ผลิตชุดความรู้ สื่อสาหรับบุคลากรสาธารณสุขเพือ่ ส่งเสริม
บทบาทครอบครัวในการดูแลเด็ก
- จัดทาและเผยแพร่คู่มือรูปแบบ/พืน้ ที่ส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัย

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรูใ้ นการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่
- พัฒนาต้นแบบครอบครัวคุณภาพเพือ่ พัฒนาการลูกสมวัย
- พัฒนาต้นแบบ (trianning center) โดยใช้หลักสูตรส่งเสริม
และพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ในพืน้ ที่นาร่อง
- ผลิตสื่อสาหรับพ่อแม่เพือ่ สร้างความตระหนักในการส่งเสริม
พัฒนาการของลูก
- ผลิตชุดความรู้ สื่อสาหรับบุคลากรสาธารณสุขเพือ่ ส่งเสริม
บทบาทครอบครัวในการดูแลเด็ก
- จัดทาและเผยแพร่คู่มือรูปแบบ/พืน้ ที่ส่งเสริมการมีกจิ กรรมทาง
กายของเด็กปฐมวัย
- พัฒนาโปรแกรม กิน นอน และการช่วยเหลือตนเอง สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
- สื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า
3 ปี
- สื่อสาธารณะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง หมอ พ่อแม่ ครู
ผู้ดูแลเด็ก

ระยะดำเนินกำร
2560
2561
2562
- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการ - พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยง - พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยงลูก
B: Building
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ลูกด้วยนมแม่
ด้วยนมแม่
Capacity
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต(ในWCC/ศูนย์
เด็กเล็ก/อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย
- พัฒนาภาคีเครือข่ายการดาเนินงานด้าน
พัฒนาการเด็ก (CPM)

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต (ในWCC/ศูนย์เด็กเล็ก/
อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

2563

- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการ
ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต (ในWCC/ศูนย์เด็กเล็ก/อสม) - พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต (ในWCC/ศูนย์เด็กเล็ก/
ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ - พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ให้สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ งกิน กอด - พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ ง
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร การ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
ดูแลเด็กเล็กให้กบั เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเครือข่าย
นมบุตร การดูแลเด็กเล็กให้กบั เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและ
เครือข่าย

2564
- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต (ในWCC/ศูนย์เด็ก
เล็ก/อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ให้สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ
- พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ ง
กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิง
ให้นมบุตร การดูแลเด็กเล็กให้กบั เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและ
เครือข่าย

แผนปฏิบัติกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข (พ.ศ. 2560- 2579)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงำน พัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)
โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
หน่วยงำนหลัก กรมอนำมัย
สถำนกำรณ์ปจั จุบนั : รัฐบาลไทยได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์สาหรับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามช่วงวัยโดยให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม รวมถึงองค์กรหลักอืน่ ๆ และกระทรวงที่
เกีย่ วข้อง ร่วมรับผิดชอบ ช่วยกันผลักดันเพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผ์ ลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก และให้ชุมชนและสังคมเป็น
ฐานทีม่ ีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขัน้ ตอน ให้มีคุณภาพทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เติบโตขึน้ เป็นคนไทยทีพ่ ึงประสงค์ เป็นทัง้ คนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นพลเมืองทีม่ ีคุณภาพของประเทศชาติสืบต่อไป แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๐-พ.ศ.๒๕๕๙) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทัง้ กายใจ
สติปัญญา โดยมีระดับเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็กไม่ต่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลทีร่ ะดับ ๑๐๐ ซึ่งผลการสารวจระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้นป.๑ ปี ๒๕๕๙ = ๙๘.๒๓ (ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปี ๒๕๕๙) และจากการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย
ทัว่ ประเทศเดือนกรกฎาคม ในเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน พบว่า ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๙ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๘๗.๑ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๒.๙ และปี ๒๕๖๐ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๙๔.๙ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ
๒๑.๕ (ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข) พร้อมทัง้ ดาเนินการขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เยีย่ มเสริมพลัง ๔ ภาค สื่อสารความรู้ สร้างกระแสและความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเห็นถึง
ความสาคัญในการคัดกรอง ส่งเสริม ค้นหา ติดตาม ดูแลเด็กทัง้ เด็กปกติ และเด็กกลุ่มเสี่ยงทีม่ ีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ได้รบั การดูแลแบบครบวงจร
เป้ำหมำยระยะ 20 ปี : เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนการสมวัย ร้อยละ 100 จากการร่วมมือ 4 กระทรวง ( กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ผ่าน
การสร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก มีระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของมารดาและเด็กปฐมวัย ระบบข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเดียวกัน กฎ ระเบียบ พรบ. ข้อบังคับต่างๆ ทีช่ ่วยสนับสนุนผลักดันให้เกิดการดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบในการดูแลเด็กแบบครบวงจร โดยบุคคลทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก (หมอ พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก) เพือ่ ให้เด็กไทยเป็นเด็กดี มีวนิ ัย คิดสร้างสรรค์
Roadmap ระยะ 20 ปี ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579)
PP&P Excellence แผนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้ำนสุขภำพ) โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย
ระยะดำเนินกำร

Phase 1 (5 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 2 (10 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2565

Phase 3 (15 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2566

Phase 4 (20 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2567

เป้ำหมำย (Goal)

85

90

95

100

ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 มีพัฒนำกำรสมวัย

ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 มีพัฒนำกำรสมวัย

ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 มีพัฒนำกำรสมวัย

ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 มีพัฒนำกำรสมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง ( กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO , สสส.)
เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ ขับเคลื่อนกฎหมาย milk
Code , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ ,
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง ( กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO , สสส.)
เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ ขับเคลื่อนกฎหมาย milk
Code , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการ ,
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง ( กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO ,
สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ ขับเคลื่อน
กฎหมาย milk Code , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กของหน่วยบริการ , การพัฒนาเด็กปฐมวัย

- การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง ( กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ
- ประชาชน
- เอกชน/องค์กรอิสระ
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประสานแหล่งเงินทุน (UNICEP , สปสช., OKMD ,WHO ,
สสส.) เพือ่ พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ ขับเคลื่อน
กฎหมาย milk Code , การปรับมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กของหน่วยบริการ , การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวชีว้ ัด (KPI)
มำตรกำร (PIRAB)
P: Partnership

ระยะดำเนินกำร

Phase 1 (5 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 2 (10 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2565

Phase 3 (15 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2566

Phase 4 (20 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2567

I: Investment

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น ลานเล่น เพือ่
ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- ขับเคลื่อนการดาเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวติ
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ผลิตสื่อเพือ่ สื่อสังคมสร้างความรอบรู้ในการดูแลเด็ก ให้แก่พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกให้สมวัยง่ายนิดเดียว"
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของมารดาและ
เด็กปฐมวัย
- สร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย 4.0 สู่วยั เรียนทีม่ ี
คุณภาพ
- ผลักดันให้เกิดการเพิม่ อัตรากาลังบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
พัฒนาการเด็ก และเพิม่ ค่าตอบแทนให้เหมาะสม
- พัฒนาระบบข้อมูล "สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" แบบบูรณาการ
กับหน่วยงานเกีย่ วข้องให้เป็นระบบเดียวกัน

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น ลานเล่น เพือ่
ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของมารดาและ
เด็กปฐมวัย
- ผลักดันให้เกิดการเพิม่ อัตรากาลังบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
พัฒนาการเด็ก และเพิม่ ค่าตอบแทนให้เหมาะสม
- พัฒนาระบบข้อมูล "สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" แบบบูรณาการ
กับหน่วยงานเกีย่ วข้องให้เป็นระบบเดียวกัน
- สร้างระบบในการดูแลเด็กแบบครบวงจร โดยบุคคลทีอ่ ยูร่ อบตัว
เด็ก (หมอ พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก)
- สุ่มสารวจด้วยเครื่องมือทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ ทราบสถานการณ์
ระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น ลานเล่น
เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้เกิดการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของมารดา
และเด็กปฐมวัย
- ผลักดันให้เกิดการเพิม่ อัตรากาลังบุคลากรทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก และเพิม่ ค่าตอบแทนให้เหมาะสม
- พัฒนาระบบข้อมูล "สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" แบบบูรณา
การ กับหน่วยงานเกีย่ วข้องให้เป็นระบบเดียวกัน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบในการดูแลเด็กแบบ
ครบวงจร โดยบุคคลทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก (หมอ พ่อแม่ ครู
ผู้ดูแลเด็ก)
- สุ่มสารวจด้วยเครื่องมือทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ ทราบ
สถานการณ์ระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- สร้างสิ่งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเด็ก เช่น ลานเล่น
เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกายในเด็ก
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทาง เพือ่ ให้เกิดการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบครบวงจร โดยบุคลทีอ่ ยู่
รอบตัวเด็ก (หมอ พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก)
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาวะและปัจจัยเสี่ยงของมารดา
และเด็กปฐมวัย
- พัฒนาระบบข้อมูล "สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" แบบบูรณา
การ กับหน่วยงานเกีย่ วข้องให้เป็นระบบเดียวกัน
- สุ่มสารวจด้วยเครื่องมือทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ ทราบ
สถานการณ์ระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง

R: Regulation &
Law

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ-อนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH Board กากับ ติดตามการดาเนินงาน
และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการดาเนินงานด้าน
พัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ประชุมคณะทางานระดับ
เขต, ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การขับเคลื่อน
พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์
นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ-อนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH Board กากับ ติดตามการดาเนินงาน
และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการดาเนินงานด้าน
พัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ประชุมคณะทางานระดับเขต
, ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเสริมทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การขับเคลื่อน พรบ.
Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์
นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ-อนุกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH Board กากับ ติดตาม
การดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการดาเนินงาน
ด้านพัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเสริม
ทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การขับเคลื่อน
พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและ
สัปดาห์นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

- ใช้กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ-อนุกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัด และ MCH Board กากับ ติดตาม
การดาเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม
- ใช้กลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอในการดาเนินงาน
ด้านพัฒนาการเด็ก
- ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 /ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(ประชุมคณะทางานระดับเขต, ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ การเสริม
ทักษะความรู้ )
- ขับเคลื่อนพรบ.MlikCode เพือ่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางานเพือ่ การขับเคลื่อน
พรบ.Milk Code
-รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและ
สัปดาห์นมแม่โลก
- เยี่ยมเสริมพลังกากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทาง

ระยะดำเนินกำร

Phase 1 (5 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 2 (10 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2565

Phase 3 (15 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2566

Phase 4 (20 ปี)
พ.ศ. 2560 - 2567

A: Advocate

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรูใ้ นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- พัฒนาต้นแบบ (trianning center) โดยใช้หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนา
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ให้เป็นรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาเด็กต่า
กว่า 3 ปี ทั่วประเทศ
- พัฒนาต้นแบบครอบครัวคุณภาพในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม 4 กระทรวง
- สร้างค่านิยมในการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย "เลี้ยงลูกให้
สมวัยง่ายนิดเดียว"

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
- ขยายผลต้นแบบ (trianning center) โดยใช้หลักสูตรส่งเสริม
และพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ให้เป็นรูปแบบทีส่ ามารถนาไปใช้
ส่งเสริมพัฒนาเด็กต่ากว่า 3 ปี ทัว่ ประเทศ
- สร้างต้นแบบครอบครัวคุณภาพในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม 4
กระทรวง
- สร้างค่านิยม เด็กดี มีวนิ ัย คิดสร้างสรรค์

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรู้ในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- พัฒนาต้นแบบ (trianning center) ปรับปรุงให้
เหมาะสมกับยุคสมัย โดยใช้หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
อายุต่ากว่า 3 ปี ให้เป็นรูปแบบทีส่ ามารถนาไปใช้ส่งเสริม
พัฒนาเด็กต่ากว่า 3 ปี ทัว่ ประเทศ
- ขยายผลต้นแบบครอบครัวคุณภาพในชุมชนผ่านการมี
ส่วนร่วม 4 กระทรวง

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พรบ.และความรู้ในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
- นารูปแบบทีผ่ ่านการพัฒนา ปรับปรุง ตามยุคสมัย โดย
ใช้หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี เป็น
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเด็กทัว่ ประเทศ

B: Building
Capacity

- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับเขต (ในWCC/ศูนย์เด็กเล็ก/อสม) ส่งเสริม
บทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ งกิน กอด เล่น เล่า
นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร การดูแลเด็กเล็กให้กบั
เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเครือข่าย

- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับจังหวัด (CPM)/ ระดับเขต (ในWCC/ศูนย์
เด็กเล็ก/อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ งกิน กอด เล่น เล่า
นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร การดูแลเด็กเล็กให้กบั
เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเครือข่าย

- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับจังหวัด (CPM)/ ระดับเขต (ในWCC/
ศูนย์เด็กเล็ก/อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ งกิน กอด
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร การดูแล
เด็กเล็กให้กบั เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเครือข่าย

- พัฒนามาตรฐานบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาศักยภาพแกนนาระดับจังหวัด (CPM)/ ระดับเขต (ในWCC/
ศูนย์เด็กเล็ก/อสม) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพือ่ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือข่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- พัฒนาทักษะการสอนสาธิตและการให้คาแนะนาใน เรือ่ งกิน กอด
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร การดูแล
เด็กเล็กให้กบั เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเครือข่าย

